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MALANG KOTA – Ini bisa 
menjadi kesempatan emas bagi 
lulusan SMK dan kampus untuk 
bekerja dan berkarir di Jepang 
pada tahun 2021-2024. Karena 
ada sekitar 21.500 lowongan 
kerja (loker) untuk anak bangsa 
yang memenuhi standar 
Jepang. 
Pada tahun 2021 ini saja, 
Jepang membuka 3.050 loker 
untuk warga Indonesia yang 
ingin bekerja di negara-nya 
Naruto ini. Jumlah tersebut 
tersebar di sekitar 14 bidang 
pekerjaan, seperti perawat, 
industri konstruksi, pertanian 
dan perikanan.

”Tahun ini ada 3.050 
lowongan kerja untuk 
masyarakat Indonesia di 
Jepang. Ini terbuka untuk 
lulusan SMK dan lulusan 
perguruan tinggi (diploma dan 
sarjana),” kata Presiden Direktur 
PT OS Selnajaya Indonesia 
Satoshi Miyajima, dalam seminar 
karir ‘Peluang Kerja di Jepang’ 
yang diselenggarakan Direktorat 
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 
Universitas Muhammadiyah 
Malang (UMM), Sabtu (6/2).

Dia menjelaskan, biasanya 
ada dua skema yang ditempuh 

untuk bekerja di Jepang. Yaitu 
melalui pemagangan dan SSW 
(Specified Skilled Worker). Jalur 
magang ini membutuhkan waktu 
maksimal sampai 5 tahun, 
setelahnya pekerja bisa ikut tes 
jalur SSW. Biasanya 
pemagangan ini dilakukan 
selama tiga tahun untuk bisa 
mengikuti tes SSW.

“Tesnya bahasa dan teknis 
(sesuai dengan bidang 
pekerjaan yang diambil). 
Visanya nanti juga sesuai 
dengan jalur yang ditempuh 
(pemagangan atau SSW),” 
terang dia. 
Sementara itu, Duta Besar RI 
untuk Jepang Heri Akhmadi 
menyampaikan, bagi peserta 
atau lulusan SMK atau sarjana 
yang terkendala finansial nanti 
bisa menggunakan dana 
talangan pihak ketiga. Yaitu 
perbankan plat merah dengan 
bunga relatif kecil.

“Ada BNI dan BRI. Saya juga 
sudah menyampaikan program 
ini kepada pimpinan BNI 
(pusat),” jelas dia.

Terpisah, alumnus UMM yang 
bekerja di Sangenjaya Hospital-
Setagaya-Tokyo Sobbarudin 
Subekti menyampaikan,  kepada 

lulusan SMK atau sarjana yang 
ingin bekerja di Jepang. Dimana 
ada hal-hal yang harus 
dipersiapkan, diantaranya 
mental kerja keras, disiplin, 
bahasa, budaya Jepang dan 
memahami passion.

”Karena kalau sudah dapat 
sertifikat SSW, di sini dapat jam 
lembur dan gajinya lumayan 
(besar),” ungkap pria yang 
bekerja di Jepang sejak tahun 
2015 ini. 
Seperti diketahui, narasumber 
dalam seminar ini adalah 
Presiden Direktur PT. OS 
Selnajaya Indonesia Satoshi 
Miyajima, Duta Besar RI untuk 
Jepang Heri Akhmadi, Rektor 
UMM Dr Fauzan MPd, Dirjen 
Vokasi Kemendikbud RI Wikan 
Sakarinto, Ph.D, alumnus UMM 
yang bekerja di Sangenjaya 
Hospital-Setagaya-Tokyo 
Sobbarudin Subekti, Amd dan 
Kadisdik Pemprov Jatim Wahid 
Wahyudi.

Kegiatan ini diikuti oleh 1230 
peserta dari berbagai Kalanga, 
mulai dari siswa, mahasiswa, 
guru, dosen, kepala sekolah, 
pelaku industri, PNS, hingga 
peserta yang belum  
bekerja.(im/fia)
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Hana Saraswati kini sedang 
menjalani syuting sinetron 
stripping. Di tengah menjalani 
syuting kejar tayang, dia 
dituntut harus bisa 
menyeimbangkan fisiknya 
supaya kondisi kesehatannya 
tidak ambruk seperti yang 
sempat dialami beberapa artis.

Perempuan kelahiran 
Pasadena, California, Amerika 
Serikat, 3 Desember 1996, itu 
memiliki cara tersendiri supaya 
tetap sehat meski hari-harinya 
selalu berada di lokasi syuting. 
Salah satu cara yang 
dilakukannya dengan 
memanfaatkan waktu break 
syuting beristirahat.

“Aku biasanya selalu 
menyempatin tidur selagi 
masih memungkinkan disela-
sela waktu syuting,” ujar Hana 
Saraswati dalam acara visit 
virtual ke lokasi syuting 
sinetron Buku Harian Seorang 
Istri (BHSI), belum lama ini.

Selain itu, Hana juga 

menjaga daya tahan tubuhnya 
selalu prima dengan 
mengonsumsi makanan tepat 
waktu. Dengan curahan 
perhatian yang demikian besar 
dan tenaga diforsir saat 
melakukan syuting, dia merasa 
sangat perlu makan bergizi 
dan tepat waktu.

Selain itu, Hana Saraswati 
juga menyempatkan olahraga 
sejenak untuk melenturkan 
badan. Cara olahraga tidak 
melulu lari atau sejenisnya. 
Bisa juga dilakukan dengan 
cara fun seperti membuat 
konten video pendek bersama 
teman-teman lain.

Hana juga mengungkapkan 
rasa syukurnya karena syuting 
yang dijalaninya untuk sinetron 
tayangan SCTV ini 
menerapkan syuting tepat 
waktu. Proses syuting dimulai 
pukul 10.00 WIB dan harus 
berhenti maksimal pukul 00.00 
WIB. Selesai atau tidak proses 
syuting jika sudah waktunya 

habis maka harus disudahi.
Peran Alya yang diperankan 

Hana Saraswati dalam BHSI 
memang mencuri perhatian 
penonton dan warganet di 
media sosial. Banyak yang 
memuji kualitas akting yang 
ditunjukkan Hana sebagai 
pelakor. Dia diceritakan 
berusaha merebut Dewa (Cinta 
Brian) dari Nana (Zoe Abbas) 
demi harta.

Hana Saraswati mengatakan 
karakter yang diperankannya 
dalam sinetron ini jauh banget 
dari karakter dirinya. Namun 
demi menghidupkan peran 
sebagai seorang pelakor, dia 
pun melakukan observasi ke 
lingkaran pertemanannya yang 
juga seorang pelakor.

“Untuk memerankan 
karakter ini, aku melakukan 
observasi, cari referensi 
bertanya dan mendengar dari 
pengalaman orang lain. Karena 
aku nggak pernah 
mengalaminya,” tuturnya. ( jp)
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Ayu Ting Ting tetap bekerja 
seperti biasa kendati 
pernikahan dengan Adit 
Jayusman yang telah 
direncakan pada 20 Februari 
mendatang gagal terlaksana. 
Dia tetap mengisi acara televisi 
seperti biasa.

Ivan Gunawan selaku 
sahabat mengatakan bahwa 
teman-teman artis yang ikut 
kerja bareng Ayu memperkuat 
program televisi, memahami 
kondisi yang tengah 
dialaminya. Mereka pun 
berusaha menghibur Ayu Ting 
Ting supaya tidak terlalu 
dilanda kesedihan.

“Kita sebagai teman yang 
bekerja sama dengan dia 
berusaha untuk menghibur, 
bukan dengan cara yang lebay 
ya. Menghibur sesuai dengan 
porsinya,” ucap Ivan Gunawan 
saat ditemui di bilangan 
Tendean, Jakarta Selatan, 
Jumat (5/2).

Pria yang akrab disapa Igun 
tersebut juga mengatakan 

teman-teman artis lainnya tidak 
mau membuat Ayu Ting Ting 
sedih. Caranya dengan tidak 
bertanya soal pernikahan. 
Pelantun Sambalado tidak 
bercerita ke teman-teman, 
menandakan dia belum siap 
berbagi cerita soal hidupnya ke 
orang lain.

“Dia baik baik aja kok. Kalau 
saya sih melihat tidak adanya 
perkawinan mungkin lebih baik 
daripada kenapa-napa di 
kemudian hari. Dia berjiwa 
besar kok,” ucap Igun.

Ivan Gunawan melihat 
gagalnya perkawinan kendati 
sudah disiapkan secara matang 
bukan hanya dialami Ayu Ting 
Ting. Dia juga menjadi saksi 
sejumlah pasangan juga 
mengalami kegagalan 
walaupun sudah sempat 
merencanakan 
pernikahan.

“Kalau ada 
transaksi, 
sudah ada 
pembayaran 

ya memang harus diselesaikan. 
Setahu saya, Ayu berjiwa besar 
menghampiri semua vendor-
vendornya,” tuturnya.

Kabar batalnya pernikahan 
Ayu Ting Ting-Adit Jayusman 
telah dikonfirmasi langsung 
oleh Ayu Ting Ting. Dia 
menyatakan bahwa pembatalan 
pernikahan ini dilakukan oleh 
dirinya karena merasa ada 
yang mengganjal di hati. 
Daripada tetap melangsungkan 
pernikahan namun malah 
gagal, pelantun Alamat Palsu ini 
lebih memilih membatalkan 
pernikahan kendati 
persiapannya sudah cukup 
matang. ( jp)
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Pembahasan tentang 
cupang memang tidak 

pernah usang. Selalu 
saja ada yang menarik 

untuk dikupas. Salah satu 
yang naik daun akhir-
akhir ini adalah betta 

jenis raksasa alias giant. 
Dari sebutannya saja 

sudah bisa dibayangkan 
proporsi tubuhnya yang 

bongsor. Bukan cuma 
badannya yang ’’giant’’, 

harganya juga.

POSTURNYA 
memang bongsor. 
Tapi, secara estetika, 
perpaduan warna dan 
corak giant tak kalah 
memikat jika 
dibandingkan dengan 
cupang jenis lainnya. 
Perbedaannya baru 
kentara saat si giant 
dewasa disandingkan 
dengan cupang jenis 
lain yang seumuran. 
Badannya lebih 
panjang. Juga lebih 
besar. ( jp)
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Selain avatar, dia juga 
punya sepasang giant 
galaxy multicolor, giant 
yellow based (warna 
dasar kuning), giant 
yellow galaxy, dan giant 
koi. Meski demikian, 
secara polah, giant 
cupang tak seatraktif 
cupang jenis biasanya. 
Sebab, giant relatif 
gampang capek. Karena 
itu, Sandy lebih fokus ke 
pembesaran ukuran 
cupangnya.

’’Kalau sudah dapat 
(giant yang bagus), ya 
dimasukin ember biasa 
atau ember cat,’’ ucap 
Sandy. Sebisa mungkin, 
giant ditempatkan di 
habitat yang semirip 
mungkin dengan aslinya. 
Makanya, dia hampir 
tidak pernah 
menempatkan giant di 
soliter kaca. Alasannya, 
cupang giant sangat 
sensitif dengan 
perubahan suhu.

Untuk mendukung 
media cupang agar mirip 
dengan aslinya, Sandy 
menambahkan beberapa 
jenis tumbuhan. Misalnya, 
daun mata lele. Secara 

fungsi, daun itu sama 
dengan tanaman apu-
apu, enceng gondok, dan 
frogbit. Yakni, menyaring 
kadar radon dan 
menetralkan ammonia 
dalam air. Juga, daun 
ketapang yang sudah 
tersohor di kalangan 
breeder.

Sandy melanjutkan, 
harga giant sangat 
bergantung pada jenis 
dan ukurannya. Dia 
mencontohkan, harga 
avatar berukuran 7,5 
sentimeter dari Thailand 
bisa mencapai Rp 2 juta. 
Tak ayal, demi 
mendapatkan kualitas 
indukan yang bagus, 
Sandy pernah merogoh 
kocek Rp 6 juta untuk 
sepasang giant. Harga 
betina pun bisa lebih 
mahal. Dengan ukuran 
yang sama, harganya 
bisa tembus Rp 3,5 juta.

Pada umumnya, para 
penghobi cupang memang 
lebih tertarik dengan corak 

warna serta kemolekan 
tubuh, sirip, dan ekornya. 

Tapi, bagi breeder cupang 
asal Surabaya, Sandy 

Sudibyo, ukuran tubuh-lah 
yang membuatnya jatuh 

hati. ’’Size-nya yang bikin 
asyik. Beda aja sama 

cupang biasanya,’’ katanya 
saat ditemui Jawa Pos awal 

pekan lalu.
Menurut pria 32 tahun 

itu, seekor cupang baru 
bisa menyandang status 

giant ketika ukurannya 
mencapai 7,5 sentimeter 

atau lebih. Diukur mulai dari 
kepala sampai ekor. 

’’Ukuran badan dari insang 
ke belakang lebih besar 

daripada biasanya,’’ 
jelasnya. Mulut giant juga 

lebih monyong.
Sandy mengaku sempat 

mendatangkan seratus 
cupang giant dari Negara 

Gajah Putih, Thailand, untuk 
dikembangbiakkan. Terdiri 
atas 70 ekor jantan dan 30 

ekor betina. Meski 
beberapa ekor berhasil 

di-breeding, Sandy belum 
puas dengan hasilnya. 

’’Masih penasaran pengin 
dapat yang pas,’’ ujarnya, 

lantas terbahak.
Salah satu jenis yang 
berhasil dia besarkan 

adalah giant avatar 
berukuran 8 sentimeter. 

Menurut Sandy, avatar 
miliknya masih bisa tumbuh 

lebih besar. Bahkan, 
sepengetahuannya, ada 

breeder Thailand yang 
sukses membesarkan giant 

hingga 11 sentimeter.
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Taman hiburan Studio 
Ghibli di Jepang 
dikabarkan akan 
mewujudkan kastil 
“Howl’s Moving Castle” 
ke dunia nyata. Jika tak 
ada aral, Ghibli Theme 
Park dengan Howl’s 
Moving Castle akan 
dibuka pada 2023.

Proyek pembukaan ini 
awalnya dimaksudkan 
dibuka untuk umum 
pada tahun 2020 tetapi 
didorong kembali ke 
tahun 2022, dan 
sekarang telah ditunda 
hingga tahun 2023.

Dilansir dari My 
Modernment pada Jumat 
(5/2), kastil yang akan 
segera dibangun ini 
menunjukkan beberapa 
struktur seperti menara, 
balkon, dan rumah-
rumah yang bertumpuk 
sembarangan di sisinya 
mirip seperti dalam film 
Howl’s Moving Castle. 
Hanya saja, kastil nyata 
di Ghibli Theme Park 
tidak akan bergerak 
seperti kastil asli yang 
ada di film. Kastil ini akan 
berdiri sekitar empat 
hingga lima lantai dan 
berada di area taman 
‘Witch Valley’.

Konsep bangunan 
tersebut cukup untuk 
menjadi alasan kuat 
pergi ke Jepang dan 
melihat kastil ini secara 
langsung, terutama bagi 
Anda penggemar film-
film klasik dari Studio 
Ghibli.

Taman Ghibli yang 
terletak 

di 

Prefektur Aichi 
juga 
mengumumkan 
bagian baru yang kelima 
dari taman tersebut, 
yaitu area ‘Princess 
Mononoke’, serta atraksi 
bertemakan film penyihir 
‘Kiki’s Delivery Service’.

Area Witch Valley dan 
Princess Mononoke 
akan bergabung dengan 
tiga bagian yang 
diumumkan sebelumnya. 
Yaitu, zona Youth Hill, 
yang menampilkan 
atraksi berdasarkan film 
‘The Cat Returns’ dan 
film ‘Whisper of the 
Heart’. Kedua dilengkapi 
area Ghibli Warehouse 
yang akan dihiasi 
dengan elemen Studio 
Ghibli lainnya. Terakhir 
adalah area 
Dondokomori yang akan 
menampilkan film ‘My 
Neighbor Totoro’. Ketiga 
bagian tersebut akan 
dibuka pada tahun 
2022. Para tamu akan 
dapat mengunjungi 
Witch Valley dan 
“Princess Mononoke 
pada tahun berikutnya.

Ditulis dan 
disutradarai oleh Hayao 
Miyazaki yang 
legendaris, film Howl’s 
Moving Castle (dirilis 
tahun 2004) adalah 
salah satu film paling 
ikonik dari Studio Ghibli. 
Film ini menampilkan 
Sophie, seorang wanita 
muda yang dikutuk 
dengan tubuh tua. Satu-
satunya kesempatannya 
untuk mematahkan 
mantera terletak pada 
penyihir muda bernama 
Howl dan teman-
temannya yang tinggal 
di kastil berjalan berkaki 
empat. (tha/fia)
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Pengembang game 2K resmi 
mengumumkan bahwa NBA 
2K21 untuk konsol generasi 
teranyar kini sudah tersedia di 
Indonesia. NBA 2K21 yang dirilis 
akan hadir untuk PlayStation 5 
(PS5) dan tersedia pula untuk 
Xbox Series X atau S.

Game terbaru bagi penyuka 
permainan bergenre sport ini 
diklaim dirancang dengan 
penuh ketelitian untuk 
memaksimalkan pemanfaatan 
kekuatan, kecepatan, dan 
teknologi konsol generasi 
berikutnya. Dengan mengusung 
berbagai peningkatan, mode, 
serta fitur inovatif, NBA 2K21 
disebut berhasil membuat 
kemajuan besar dan menjadi 
game terbesar dalam sejarah 
game-game berseri yang 
menghadirkan era baru 
permainan simulasi olahraga.

“Pada tahun yang istimewa 
ini, rasa bangga patut saya 
berikan bagi tim Visual 
Concepts atas karya game NBA 
2K paling otentik dan luar biasa 

yang pernah dibuat, yang 
mengusung visual memukau,” 
ujar Greg Thomas, Presiden 
Visual Concepts.

Menurutnya, sejak dimulai 
dari dikenalkannya mode 
franchise MyNBA yang 
sepenuhnya dapat diatur 
pemain, hingga 
ditambahkannya pengalaman 
WNBA, bahkan 
dikembalikannya afiliasi, 
pihaknya berhasil 
mengembangkan detail 2K21 
dengan tujuan untuk 
mengangkat komunitas kami 
dengan menyuguhkan game 
simulasi olahraga terbaik di 
industri ini.

NBA 2K21 versi generasi 
berikutnya dilengkapi berbagai 
fitur, mode, dan peningkatan 
eksklusif yang hanya tersedia di 
PlayStation 5 dan Xbox Series X 
atau S. Adapun peningkatan 
pada versi generasi berikutnya 
mencakup teknologi Next-Gen 
Graphics, Next-Gen Realism.

Melalui teknologi tersebut, 

pemain disebut dapat 
merasakan pertandingan NBA 
dengan grafis realis dan imersif 
yang lebih memukau yang bisa 
dirasakan melalui platform 
game generasi berikutnya. 
Tampilan Rail Cam baru yang 
dinamis juga akan membawa 
pemain ke lantai kayu lapangan, 
memberikan pandangan penuh 
ke seluruh permainan, dan 
menonjolkan detail visual yang 
mengagumkan pada arena dan 
para pemain.

Dengan memanfaatkan solid-
state drive (SSD) di konsol 
generasi berikutnya, NBA 2K21 
sekarang memiliki load time 
sangat singkat, membantu 
pemain langsung beraksi.

Untuk pengalaman lebih 
nyata, NBA 2K21 juga hadir 
dengan fitur dan mode bernama 
‘The Arena Comes to Life’. 
Pemain nantinya akan bisa 
merasakan seolah masuk ke 
arena yang terasa nyata dan 
hidup dengan tampilan Lower 
Bowl yang baru. ( jp)


